
Flekkerøy BK Sjøspeider 
Org.nr 984 086 008  

 

 Referat Styremøte 
 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    28.10.2019 
 Tid:      20:00 – 22:40 
 Sted:     Speiderhuset 

 
Tilstede:  Bård, Frode, Bjørnar, Roger, Tommy, Grete, 

Mona, Sebastian, Reidar og Åsmund. 
Frafall: Lennart 

Sak/år Hva saken gjelder/vedtak Type Ansvar 

1/2019 Økonomi 

Grete informerte om utgifter inntekter og saldo. Det kan se ut som om vi klarer 

oss gjennom vinteren hvis vi får en god basar. 

O Grete 

12/2019 Byggeprosjekt. 

Prosjektet har god fremdrift og kontroll på økonomi. 
O Roger 

11/2019 Oppsummering vinteropplag patruljebåter 

Båtene står på land og er klargjort for vinteren 
O Sebasti

an 

13/2019 Elisabeth  

Er på land, septik tømt og dollbord revet av. Delvis pakket inn. Trengs 

ferskvannskjøring og frostvæske på saltvannsiden 

O Frode 

14/2019 Fyrstikksalg 

150 kartonger bestilt. ETA ca julaften. 50% betalt. 
O Bård 

18/2019 Basar 

Lite gevinster fra ledere. Bård lager arrangement på FB. Informerer på 

Flekkerøysiden om loddsalg mandag onsdag og torsdag. Styremedlemmer 

informerer øvrige ledere i sine enheter om oppgaver på basaren. 

  

19/2019 Tokt sommer 2020 

Ca 30 påmeldte. Trenger 10 til. 8 ledere i gang med utsjekk Havbraatt. 
V Bård 

 

20/2019 Drøftelser rundt ny båt 2021 

Det ble drøftet ny båt vs brukt båt. Siden vi ikke kan få spillemidler og mva 

reduksjonen er på bare 8% innstiller styret på brukt båt for litt røff bruk. 

Uenighet i styret om størrelse over eller under 15 meter. Reidar, Frode og 

Bjørnar legger frem forslag på to båttyper hver med argumentasjon om 

egnethet og pris på neste styremøte. Styre løfter saken til ledermøte i februar. 

Styret er åpen for å innstille i årsmøte om givertjeneste eller annen måte for å 

øke inntekter som kontingent eller utstyrsgebyr. Tanken er at en med de økte 

inntektene kan betjene et eventuelt lån om det er mulig og behov for 

finansiering. 

V Bård 

21/2019 Blåkors vs. alternativ organisering. 

Med bakgrunn i informasjon om kontingent fordeling og mva refusjon, viser 

det seg at det ikke koster noe ekstra å være med i Blåkors i forhold til annen 

organisering. Styret gjør derfor ingenting med organiseringen. 

V Bård 

15/2019 Eventuelt 

Hinderløype: Mona kontakter lærer og gjør eventuell avtale 

Patruljekonkurranse 17.-19. april 

Bård sjekker opp aktivitetsløp i Danmark før planlegging av vårsemester 

Bård prøver å få til Jotti i planer for høsten 2020 

Vi flytter vandrermøter vekk fra skolekorps sin øvelse- 

Samling grøtfest høyfjellet 28. november 

Lederfest i februar, planlegges neste møte 

V Bård 

Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

Neste møte 20.01.2020 20:00 Speiderhuset 

Ref.:Bård 


